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Vec
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Obec Brezina, Ul. Brezová 151/32, 076 12 Brezina zastúpená starostom obce podala dňa 23.3.2020
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Dobudovanie miestnych komunikácií
pre MRK v obci Brezina“ na pozemkoch registra KNC parc. č. 715, 704, 457, 458, 287/1 a na
pozemkoch registra KNE parc. č. 279/2, 1044, 1045, 1046, 1049/2 v katastrálnom území Brezina.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Trebišov, príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ v súlade s
ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania.
Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe v súvislosti
s KORONAVÍRUSOM (COVID-19) stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté
orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade - na obecnom úrade v Brezine.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brezina a na webovej stránke obce Brezina.

PhDr. Marek Čižmár
primátor
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Oznámenie sa doručí:
1. Obec Brezina, Ul. Brezová 151/32, 076 12 Brezina
2. Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
3. SPP distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 31755194
5. OR PZ, ODI Trebišov, M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov - ICO: 00151866
6. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám. Mieru 804/1, 075 01 Trebišov,
IČO: 00151866
7. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva umiestnením navrhovanej stavby sú dotknuté

_________________________________________________________________________________
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:
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